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Sørens vil med en enkel fortælling introducere børn i 10-13 års alderen for den berømte tænker Søren Aabye
Kierkegaard. Det sker ved at formidle nogle centrale historiske personer i folkeskolehøjde. Hvis man har

noget på hjerte, skal man møde folk, hvor de er. Sørens er et tværfagligt undervisningsmateriale til
folkeskolens mellemtrin. Materialet favner fagene kristendomskundskab, dansk og historie og opfylder

Fællesmålene for de tre fag.  

»Fagene dansk, historie og kristendomskundskab er aldeles relevante for arbejdet med bogen, som i sig selv
kan give eleverne en indsigt i Søren Kierkegaards betydning for os som nation.«

- Marianne Jelved

Ud over denne bog fås også en lærervejledning til undervisningsbrug.

Om forfatteren :

Mads Tobias Bundsgaard (f. 1987), stud. socialvidenskab og historie ved Roskilde Universitet. Tidl.
lærervikar på Vittenbergskolen Ribe og Skærbæk Realskole. Afholder debatter om unge og stress i det

senmoderne samfund.
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